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 الف

 يفهرست موضوع

اساسی جمهوری اسالمی ایران، نظرات تفسیری و انتخابات در قانونبخش اول: 

 های کلی نظاممشورتی شورای نگهبان و سیاست

یرد
 ف

 صفحه بیخ تصویرتا عنوان

 رانیا یاسالم یجمهور یاساساز قانون 7
و  7۱/3/790۸
۰/0/79۰۸ 

1 

۱ 
 اصل شمول نگهبان درخصوص یشورا یریتفس نظر

 به مراجعه درخواست یمصوبه به یاساسقانون (3۸)
 یعموم یآرا

۱0/7۱/79۸7 75 

9 
کشور درخصوص به وزارتنگهبان  یشوراتذکر 

 یاسالم یمجلس شورا یندگینما ینامزدها تیصالح
۱۸/۸/79۰5 7۱ 

۸ 
مرکز  پاسخ ینگهبان درخصوص نحوه ینظر شورا

 سوابق یارائه درخواست به یاسناد انقالب اسالم
 یاسالم یشورا مجلس یندگینما داوطلبان

۱۸/۰/79۰5 79 

0 
 درخصوص جمهورسیرئ نگهبان به یشورا تذکر

 یالماس یشورا مجلس ندگانینما از یکی نداشتنتیصالح
95/9/79۰1 79 

۰ 
ق و تفحص ینگهبان درخصوص تحق یشورا یرینظر تفس

 ل ابطال انتخاباتیدل یدرباره یاسالم یمجلس شورا
9/75/79۰1 79 

1 
 نظارت تیفیک نگهبان درخصوص یشورا یریتفس نظر

 انتخابات بر نگهبان یشورا
7/9/7915 7۸ 

۸ 
 یاستعفا نبودنالزم نگهبان درخصوص ینظر شورا

مجلس  یندگینما ینامزد جهت یشهر مناطق ردارانشه
 یاسالم یشورا

70/77/791۸ 70 

3 
جمهور درخصوص انتصاب سینگهبان به رئ یتذکر شورا

 انتخابات یبه امر بازرسکل کشور  یس سازمان بازرسیرئ
 یاسالم یمجلس شورا یهن دوریپنجم یادورهانیم

7۰/77/7910 7۰ 

75 
ر و ییمرجع صالح تغنگهبان درخصوص  ینظر شورا

پس از  یاصالح قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبر
 ل مجلس مذکوریتشک

7۰/7۱/79۰۱ 73 

77 
انتخابات مجلس  ینگهبان درخصوص برگزار ینظر شورا

 ازیمورد ن یا کمتر نامزدهایبا تعداد برابر  یخبرگان رهبر
3/1/79۰3 ۱5 
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یرد ب
 ف

 صفحه بیخ تصویرتا عنوان

7۱ 
 تیصالح ردّ لیاستعالم دل نگهبان درخصوص ینظر شورا

 یرهبر خبرگان مجلس انتخابات ینامزدها از یکی
77/3/7911 ۱7 

79 
 انتخاب تیفینگهبان درخصوص ک یشورا یرینظر تفس

 دوممرحله در جمهورسیرئ
0/۸/79۰۸ ۱0 

7۸ 
ت الزم ینگهبان درخصوص اکثر یشورا یرینظر تفس

 موقت یشورا ماتیتصم و بودن اقداماتیجهت قانون
 یجمهوراستیر

3/۰/79۰5 ۱1 

 95 ۱۸/1/7930 های کلی انتخاباتسیاست 70

 یپرسبخش دوم: همه

یرد
 ف

 صفحه بیخ تصویتار بیمرجع تصو عنوان

 نیقوان

7 
 یپرسهمه یقانون یحهیال
 رانیا یاسالم یجمهور یاساسقانون

انقالب  یشورا
 رانیا یاسالم یجمهور

۱5/۸/790۸ 91 

۱ 
 یجمهور در یپرسهمه قانون

 رانیا یماسال
 یمجلس شورا

 یاسالم
۸/۸/79۰۸ ۸۱ 

 مقررات

7 
 یپرسهمه قانون ییاجرا ینامهنییآ

 رانیا یاسالم یجمهور در
 09 1/۸/79۰۸ رانیوزئتیه

 یرهبر خبرگان مجلس انتخاباتبخش سوم: 

یرد
 ف

 صفحه بیخ تصویتار بیمرجع تصو عنوان

 نیقوان

7 
قانون انتخابات مجلس خبرگان 

 یرهبر

 یشورا یفقها
ب ینگهبان با تصو

 )ره(ینیخمامام یینها
75/1/7903 17 

 مقررات

7 
قانون انتخابات  ییاجرا ینامهنییآ

 مجلس خبرگان
 13 7۸/1/79۰7 نگهبان یشورا

۱ 
 انتخابات نظارت بر یهنامنییآ

 یمجلس خبرگان رهبر
 750 95/7/79۸0 نگهبان یشورا

9 
ماده « 7»موضوع تبصره  یواحدهماده

 ( قانون انتخابات مجلس خبرگان3)
 777 3/۸/7915 نگهبان یشورا
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 یجمهوراستیر انتخاباتبخش چهارم:  ج

یرد
 ف

 صفحه بیخ تصویتار بیمرجع تصو عنوان

 نیقوان

7 
 یجمهوراستیقانون انتخابات ر

 رانیا یاسالم
 یمجلس شورا

 یاسالم
0/۸/79۰۸ 771 

۱ 

( 79) و( 77) مواد یهیاستفسار قانون
 بر نگهبان یشورا نظارت قانون

 مجلس و یجمهوراستیر انتخابات
 قانون( 73)ماده  و یاسالم یشورا

 یجمهوراستیر انتخابات

 یشورا مجلس
 یاسالم

3/9/79۸5 7۸۸ 

9 
نگهبان بر  یقانون نظارت شورا

 رانیا یاسالم یجمهوراستیانتخابات ر
 یمجلس شورا

 یاسالم
۸/۸/79۰۸ 7۸۰ 

۸ 
 ینامزدها ندگانیقانون حضور نما

 یدر شعب اخذ رأ یجمهوراستیر
 یمجلس شورا

 یاسالم
95/0/7913 7۸3 

0 
 جمهورسین رئیانتخاب اول یقانون یهحیال

 رانیا یاسالم یکشور جمهور
 70۱ ۱۸/3/790۸ انقالب یشورا

 مقررات

7 
انتخابات  ییاجرا ینامهنییآ

 یجمهوراستیر
 7۰7 7۰/۸/79۰۸ رانیوزئتیه

۱ 
قانون حضور  ییاجرا ینامهنییآ
 یجمهوراستیر یندگان نامزدهاینما

 یدر شعب اخذ رأ
 7۸7 7۰/۱/79۸5 رانیوزئتیه

 یاسالم یشورا مجلس انتخاباتبخش پنجم: 

یرد
 ف

 صفحه بیخ تصویتار بیمرجع تصو عنوان

 نیقوان

 یاسالم یشورا مجلس انتخابات قانون 7
 یمجلس شورا

 یاسالم
1/3/791۸ 7۸3 

۱ 
واحده به قانون اق مادهقانون الح

 یاسالم یانتخابات مجلس شورا
 یمجلس شورا

 یاسالم
۱7/7۱/7915 ۱9۱ 

9 
قانون اصالح  «۱»ر بند یقانون تفس

انون انتخابات مجلس از ق یمواد
 79/75/791۸ مصوب یاسالم یشورا

 یشورا مجلس
 یاسالم

۱3/75/791۸ ۱99 
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یرد د
 ف

 صفحه بیخ تصویتار بیمرجع تصو عنوان

۸ 
( قانون ۰) ماده یهیقانون استفسار
 یاسالم یلس شوراانتخابات مج

 یمجلس شورا
 یاسالم

70/۱/79۸9 ۱90 

0 
( قانون انتخابات ۱۸) ماده ریقانون تفس

 791۸مصوب  یاسالم یمجلس شورا
 یو اصالحات بعد

 یمجلس شورا
 یاسالم

۱/0/7935 ۱91 

۰ 
نگهبان بر  یقانون نظارت شورا

 یاسالم یانتخابات مجلس شورا
 یمجلس شورا

 یاسالم
3/0/79۰0 ۱9۸ 

1 
 یهاحوزه ین محدودهیینون تعقا

 یاسالم یمجلس شورا یانتخابات
 یمجلس شورا

 یاسالم
95/7/79۰۰ ۱۸۸ 

۸ 
مات یف و ضوابط تقسیاز قانون تعار

 یکشور
 یمجلس شورا

 یاسالم
70/۸/79۰۱ 99۱ 

3 
در  راتییتغ ریتأث زانیقانون م

 یهدر محدود یکشورماتیتقس
 یانتخابات یهاحوزه

 یمجلس شورا
 یاسالم

71/75/7915 999 

75 
داوطلبان  یهیانتخاب یر حوزهییقانون تغ

 یاسالم یمجلس شورا یندگینما
 یمجلس شورا

 یاسالم
7۸/77/79۸۱ 99۸ 

 مقررات

7 
 انتخابات قانون ییاجرا ینامهنییآ

 791۸مصوب  یاسالم یشورا مجلس
 993 ۱7/3/791۸ رانیوزئتیه

۱ 
 یر حوزهییقانون تغ ییاجرا ینامهنییآ

مجلس  یندگیداوطلبان نما یهیانتخاب
 یاسالم یشورا

 9۸۱ 7۸/۱/79۸۸ رانیوزئتیه

9 
 اعتبارات نمودنینامه درخصوص مستثنبیتصو

 یبه انجام انتخابات مجلس شورامربوط
 یاز شمول قانون محاسبات عموم یاسالم

 9۸0 77/77/79۰۰ رانیوزئتیه

۸ 
 یکاختصاص  خشنامه درخصوصب

 یروهایبه تخلفات ن یدگیرس یشعبه برا
 انتخابات یاندر جر یو انتظام ینظام

رئیس 
 ئیهقضاقوه

۱۰/1/791۸ 9۸3 

0 
و  هاتیبخشنامه درخصوص صالح

 ییو مقامات قضا هیقضائعام قوه فیوظا
 در انتخابات العمومیدر مقام مدع

 سیرئ
 هیقضائقوه

75/3/79۸۱ 935 
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 کشور یاسالم یشوراها انتخاباتبخش ششم:  ه

یرد
 ف

 صفحه بیخ تصویتار بیمرجع تصو عنوان

 نیقوان

7 
 و فیوظا الت،یتشک قانون از

 و کشور یاسالم یشوراها انتخابات
 شهرداران انتخاب

 یشورا مجلس
 یاسالم

7/9/7910 931 

۱ 

( قانون ۱۸) ماده یهیقانون استفسار
 یو انتخابات شوراها فیوظا الت،یتشک

کشور و انتخاب شهرداران  یاسالم
 آن یو اصالحات بعد 7910ب مصو

 یمجلس شورا
 یاسالم

۱0/75/79۸۸ ۸90 

 مقررات

7 
 یشوراها انتخابات ییاجرا ینامهنییآ

 شهر یاسالم
 ۸93 7۰/۸/79۸7 رانیوزئتیه

۱ 
 یشوراها انتخابات ییاجرا ینامهنییآ

 بخش و ستارو یاسالم
 ۸17 7۰/۸/79۸7 رانیوزئتیه

9 
ات انتخاب ییاجرا یهنامنییآ

 و استان ،شهرستان یاسالم یشوراها
 هااستان یعال یشورا

 05۱ 95/۸/79۸7 رانیوزئتیه

 به انتخاباتو مقررات مربوط نیقوان ریهفتم: سا بخش

یرد
 ف

 صفحه بیخ تصویتار بیمرجع تصو عنوان

 نیقوان
 070 ۱۱/7۱/79۰۸ یاسالم یمجلس شورا از قانون مطبوعات 7

۱ 
و  فیاحدود وظ نییاز قانون تع

 یهاتیو مسئول اراتیاخت
 رانیا یاسالم یجمهوراستیر

 071 ۱۱/۸/79۰0 یاسالم یمجلس شورا

 073 ۰/0/7915 یاسالم یمجلس شورا واحده به قانون انتخاباتقانون الحاق ماده 9

۸ 
واحده قانون الحاق ماده ریقانون تفس

 یبه قانون انتخابات مجلس شورا
 ۰/0/7915مصوب  یاسالم

 0۱7 7۸/7۱/7915 یاسالم یورامجلس ش

 در انتخابات داهایتعداد کاند تیقانون تثب 0
 صیمجمع تشخ

 مصلحت نظام
9/77/7915 0۱۸ 
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یرد و
 ف

 صفحه بیخ تصویتار بیمرجع تصو عنوان

۰ 
ات یق به شکایدق یدگیلزوم رس قانون

شده در ن ردّصالحیتیداوطلب
 انتخابات مختلف

 صیمجمع تشخ
 مصلحت نظام

۱۱/۸/791۸ 0۱0 

1 
مجلس  یداخل ینامهنییاز قانون آ

 یاسالم یراشو
 یمجلس شورا

 یاسالم
7۸/1/791۸ 0۱1 

 مسلح یروهایاز قانون مجازات جرائم ن ۸
 یمجلس شورا

 یاسالم
3/75/79۸۱ 0۱3 

 یاسیقانون جرم س از 3
 یمجلس شورا

 یاسالم
۱5/۱/7930 095 

75 
فعالیت احزاب و  یاز قانون نحوه
 های سیاسیگروه

مجمع تشخیص 
 مصلحت نظام

۸/۸/7930 09۱ 

77 
قانون انتخابات مجلس  یحهیال
 یجمهور یاساسقانون یینها یبررس

 رانیا یاسالم

 انقالب یشورا
 یجمهور

 رانیا یاسالم
1/۸/790۸ 091 

 مقررات
 007 ۱۱/۸/7913 نگهبان یشورا نگهبان یشورا یداخل ینامهنییاز آ 7

۱ 
پرداخت  یهنحو ینامهنییآ

 و ناظران انتخابات انیمجر یهالزحمحق
 00۱ ۱۸/۰/79۸1 رانیوزئتیه

9 
( قانون 79اجرایی ماده ) یهنامآییناز 
 های سیاسیفعالیت احزاب و گروه یهنحو

 000 ۱9/۱/7931 وزیرانهیئت

۸ 
 یهیکل فیبخشنامه درخصوص تکل

انقالب  یو نهادها ییاجرا یهادستگاه
 نگهبان یبا شورا یجد یبه همکار یاسالم

اول معاون
 جمهورسیرئ

۸/۰/79۰3 001 

0 
 یاشعبه نییبخشنامه درخصوص تع

 یبه جرائم انتخابات یدگیرس یبرا
 سیرئ
 هیقضائقوه

0/7۱/79۸5 00۸ 

۰ 

 یدادستان یبخشنامه درخصوص همکار
استان و شهرستان و  یهایکل، دادگستر

 یمرکز حفاظت و اطالعات با شورا
 نگهبان در نظارت بر انتخابات

 سیرئ
 هیقضائقوه

۰/1/79۸7 003 

1 

مراجع  یبخشنامه درخصوص همکار
کل کشور درخصوص  یبا دادستان ییقضا

مجلس، خبرگان  یداهایاستعالم سوابق کاند
 جمهورییاستو ر یرهبر

 سیرئ
 هیقضائقوه

73/7/79۸۱ 0۰5 
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یرد ز
 ف

 صفحه بیخ تصویتار بیمرجع تصو عنوان

۸ 

 ییاجرا یهادستگاه یهیبخشنامه به کل
 یقیتشو ازیدرخصوص منظورکردن امت

 یهکارمندان خدمتگزار در عرص یبرا
 انتخابات یبرگزار

معاون اول 
 جمهوررئیس

3/7۱/79۸0 0۰7 

3 

نامه درخصوص برگزاری انتخابات تصویب
مجلس شورای اسالمی و  یدهمین دوره

 مجلس خبرگان رهبری یپنجمین دوره
 مکانیزهصورت تمامبه

 0۰۱ 75/9/793۸ وزیرانهیئت

75 
 یهدور ینبخشنامه درخصوص دهم

 ینو پنجم یاسالم یانتخابات مجلس شورا
 یانتخابات مجلس خبرگان رهبر یهدور

 سیرئ
 هیقضائقوه

77/۰/793۸ 0۰9 

77 
ستاد  یلبخشنامه درخصوص تشک

 یبه جرائم انتخابات یدگیو رس یشگیریپ
 یسرئ
 یهقضائقوه

7۸/7۱/7930 0۰0 

 یعدالت ادار وانید یعمومئتیه یآرابخش هشتم: انتخابات در 

یرد
 ف

 صفحه رخ صدویتار عنوان

7 

و  9/7/7917مورخ  ۸۸/7/73۰شماره یهاابطال بخشنامه
کشور وزارت 9/7/7917مورخ  ۸۸/7/73۸شماره

نظارت بر  یهائتیه یهاتیدرخصوص حدود مسئول
 انتخابات یحسن اجرا

3/7/7917 017 

۱ 

 7/7/7917مورخ  ۸۸/7/0هشمار یهابطال بخشنام
اعمال حق نظارت  یدرخصوص نف رکشوریزو

قانون انتخابات و  یبر حسن اجرا هیقضائقوه
 خصوص نیالزم در ا یهایبازرس

7۸/7/7917 01۰ 

9 
کشور وزارت 73/7/7917مورخ  ۸۸/۱915هشمار یهابطال بخشنام

 انتخابات یفرع یهادرخصوص تعداد ناظران حوزه
70/۱/7917 01۸ 

۸ 

معاون  7911سال مورخ  یهادرخواست ابطال بخشنامه
کشور ستادانتخابات وزارت سیو رئ یاجتماعیاسیس

داوطلبان  کردنیتلق دشدهییدرخصوص تأ
و مدرک  لینشدن دلدر صورت ارائه شدهتیصالحردّ

 اینظارت ئتیه یها از سوآن تیردّ صالح
 نظارتئتیادله و مدارک ه نبودنکنندهقانع

7/7۱/7911 0۸۱ 
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یرد ح
 ف

 صفحه رخ صدویتار عنوان

0 
مورخ  ۸۸/۸/70959هشمار یهدرخواست ابطال بخشنام

 کشورستادانتخابات وزرات 7۱/7۱/791۸
۱۱/7۱/791۸ 0۸۸ 

۰ 

مورخ  77/7/957۰۸هشمار یهاابطال بخشنامه
 3/۱/79۸۱مورخ  77/7/777۸0شماره و ۱3/۱/79۸۱

 تحت استعفا از مشاغل خیکشور درخصوص تارزارتو
 یاسالم یدر مجلس شورا یندگیطلبان نماداو یتصد

3/۰/79۸۱ 0۸1 

1 
استانداران  یهاکشور و بخشنامهزارتو یهیابطال اطالع

کردن اعالم یرقانونیدرخصوص غ 79۸۱سال مورخ 
 نگهبان  یمنتخب و منصوب شورا یدفاتر نظارت

۱9/۰/79۸۱ 035 

۸ 

ماده « ۸»(، تبصره ۱0ماده ) (،۱5ماده ) یابطال تبصره
 ییاجرا ینامهنییاصالح آ( »9۰ماده )« 9»بند  ( و۱1)

« 791۸مصوب  یاسالم یلس شوراقانون انتخابات مج
 رانیوزئتیه 7۸/3/79۸۱مصوب 

7/75/79۸۱ 033 

3 
مورخ  یه( مصوب۱ماده )« ۱3»و « 71» یابطال بندها

 یادار یعال یشورا ۱۸/1/7911
7۰/1/79۸0 ۰5۸ 

75 
 ۱۱/7۱/79۸۸مورخ  1۰5/۸3593هشمار یهابطال بخشنام

 یشرق جانیوپرورش آذرباسازمان آموزش
۱۸/۸/79۸۰ ۰5۸ 

77 
 تیدرخصوص پرداخت حق مأموره یرووحدت یرأ

 انتخابات یبرگزاردر  کنندهیهمکاربه کارکنان 
۱0/3/79۸۰ ۰77 

7۱ 

 ۱۱/7۱/79۸۰مورخ  05/1۰5شماره یابطال بخشنامه
نشدن وپرورش درخصوص انجاموزارت آموزش

از محل منابع مصوب  یپرداخت گونهچیه
 انیهنگفر یالزحمهحق یوپرورش براآموزش

 انتخابات یدر برگزار کنندهیهمکار

79/0/79۸1 ۰7۸ 

79 
مرجع صالح و  نییتعه درخصوص یرووحدت یرأ
 یو نظارت ییعوامل اجرا یهالزحمپرداخت حق یهنحو

 انتخابات یدر برگزار
۱1/۸/793۱ ۰7۰ 

7۸ 
 ۱9/75/7939مورخ  795357 هشمار یهابطال بخشنام

 ییاجرا رانیمد یدرخصوص مهلت استعفا رکشوریوز
 یاسالم یدر انتخابات مجلس شورا یجهت نامزد

۸/۸/793۸ ۰۱9 
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 يخیـ تار يفهرست موضوع ط

اساسی جمهوری اسالمی ایران، نظرات تفسیری و انتخابات در قانونبخش اول: 

 های کلی نظاممشورتی شورای نگهبان و سیاست

یرد
 ف

 صفحه بیخ تصویتار عنوان

 رانیا یاسالم یجمهور یاساساز قانون 7
 و 7۱/3/790۸
۰/0/79۰۸ 

1 

۱ 
کشور درخصوص به وزارتنگهبان  یشوراتذکر 

 یاسالم یمجلس شورا یندگینما ینامزدها تیصالح
۱۸/۸/79۰5 7۱ 

9 
ت الزم ینگهبان درخصوص اکثر یشورا یرینظر تفس

 موقت یشورا ماتیتصم و بودن اقداماتیجهت قانون
 یجمهوراستیر

3/۰/79۰5 ۱1 

۸ 
مرکز  پاسخ ینگهبان درخصوص نحوه ینظر شورا

 سوابق یارائه درخواست به یاسناد انقالب اسالم
 یاسالم یشورا مجلس یندگینما داوطلبان

۱۸/۰/79۰5 79 

0 
ر و یینگهبان درخصوص مرجع صالح تغ ینظر شورا

پس از  یاصالح قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبر
 ل مجلس مذکوریتشک

7۰/7۱/79۰۱ 73 

۰ 
 تیفینگهبان درخصوص ک یشورا یرینظر تفس

 دوممرحله در جمهورسیرئ انتخاب
0/۸/79۰۸ ۱0 

1 
 درخصوص جمهورسیرئ نگهبان به یشورا تذکر

 مجلس ندگانینما از یکی نداشتنتیصالح
 یاسالم یشورا

95/9/79۰1 79 

۸ 
ق و ینگهبان درخصوص تحق یشورا یرینظر تفس

ل ابطال یدل یدرباره یاسالم یتفحص مجلس شورا
 انتخابات

9/75/79۰1 79 

3 
انتخابات  ینگهبان درخصوص برگزار ینظر شورا

ا کمتر یبا تعداد برابر  یمجلس خبرگان رهبر
 ازیمورد ن ینامزدها

3/1/79۰3 ۱5 

75 
 تیفیک نگهبان درخصوص یشورا یریتفس نظر

 انتخابات بر نگهبان یشورا نظارت
7/9/7915 7۸ 
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یرد ی
 ف

 صفحه بیخ تصویتار عنوان

77 
 یاستعفا نبودنالزم نگهبان درخصوص ینظر شورا

مجلس  یندگینما ینامزد جهت یشهر مناطق شهرداران
 یاسالم یشورا

70/77/791۸ 70 

7۱ 

جمهور درخصوص سینگهبان به رئ یتذکر شورا
به امر کل کشور  یس سازمان بازرسیانتصاب رئ

مجلس  یهن دوریپنجم یادورهانیم انتخابات یبازرس
 یاسالم یشورا

7۰/77/7910 7۰ 

79 
 ردّ لیاستعالم دل نگهبان درخصوص ینظر شورا

 مجلس انتخابات ینامزدها از یکی تیصالح
 یرهبر خبرگان

77/3/7911 ۱7 

7۸ 
 شمول نگهبان درخصوص یشورا یریتفس نظر

 درخواست یمصوبه به یاساسقانون (3۸) اصل
 یعموم یآرا به مراجعه

۱0/7۱/79۸7 75 

 95 ۱۸/1/7930 تهای کلی انتخاباسیاست 70

 یپرسبخش دوم: همه
یرد

 ف
 صفحه بیخ تصویتار بیمرجع تصو عنوان

7 
 یپرسهمه یقانون یحهیال
 رانیا یاسالم یجمهور یاساسقانون

انقالب  یشورا
 یاسالم یجمهور
 رانیا

۱5/۸/790۸ 91 

۱ 
 یجمهور در یپرسهمه قانون

 رانیا یاسالم
 یمجلس شورا

 یاسالم
۸/۸/79۰۸ ۸۱ 

9 
 یپرسهمه قانون ییاجرا ینامهنییآ

 رانیا یاسالم یجمهور در
 09 1/۸/79۰۸ رانیوزئتیه

 یبخش سوم: انتخابات مجلس خبرگان رهبر

یرد
 ف

 صفحه بیخ تصویتار بیمرجع تصو عنوان

7 
قانون انتخابات مجلس خبرگان 

 یرهبر

 نگهبان یشورا یفقها
 ییب نهایبا تصو
 )ره(ینیخمامام

75/1/7903 17 
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یرد ک
 ف

 صفحه بیخ تصویتار بیمرجع تصو عنوان

۱ 
قانون انتخابات  ییاجرا ینامهنییآ

 مجلس خبرگان
 13 7۸/1/79۰7 نگهبان یشورا

9 
« 7»موضوع تبصره  یواحدهماده

( قانون انتخابات مجلس 3ماده )
 خبرگان

 777 3/۸/7915 نگهبان یشورا

۸ 
 انتخابات نظارت بر یهنامنییآ

 یمجلس خبرگان رهبر
 750 95/7/79۸0 نگهبان یشورا

 یجمهوراستیتخابات ربخش چهارم: ان

یرد
 ف

 صفحه بیخ تصویتار بیمرجع تصو عنوان

7 
ن یانتخاب اول یقانون یهحیال
 یجمهور کشور جمهورسیرئ

 رانیا یاسالم

 انقالب یشورا
 یاسالم یجمهور
 رانیا

۱۸/3/790۸ 70۱ 

۱ 
نگهبان بر  یقانون نظارت شورا

 یجمهوراستیانتخابات ر
 رانیا یاسالم

 یمجلس شورا
 یاسالم

۸/۸/79۰۸ 7۸۰ 

9 
 یجمهوراستیقانون انتخابات ر

 رانیا یاسالم
 یمجلس شورا

 یاسالم
0/۸/79۰۸ 771 

۸ 
انتخابات  ییاجرا ینامهنییآ

 یجمهوراستیر
 7۰7 7۰/۸/79۰۸ رانیوزئتیه

0 
 یندگان نامزدهایقانون حضور نما

 یدر شعب اخذ رأ یجمهوراستیر
 یمجلس شورا

 یاسالم
95/0/7913 7۸3 

۰ 
قانون حضور  ییاجرا ینامهنییآ

 یندگان نامزدهاینما
 یدر شعب اخذ رأ یجمهوراستیر

 7۸7 7۰/۱/79۸5 رانیوزئتیه

1 

 و( 77) مواد یهیاستفسار قانون
 نگهبان یشورا نظارت قانون( 79)

 و یجمهوراستیر انتخابات بر
ماده  و یاسالم یشورا مجلس
 انتخابات قانون( 73)

 یجمهوراستیر

 یوراش مجلس
 یاسالم

3/9/79۸5 7۸۸ 
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 یاسالم یمجلس شورا انتخاباتبخش پنجم:  ل

یرد
 ف

 صفحه بیخ تصویتار بیمرجع تصو عنوان

7 
ف و ضوابط یاز قانون تعار

 یکشوراتمیتقس
 یمجلس شورا

 یاسالم
70/۸/79۰۱ 99۱ 

۱ 
نگهبان بر  یقانون نظارت شورا

 یاسالم یانتخابات مجلس شورا
 یمجلس شورا

 یاسالم
3/0/79۰0 ۱9۸ 

9 
 یهاحوزه ین محدودهییقانون تع
 یاسالم یمجلس شورا یانتخابات

 یمجلس شورا
 یاسالم

95/7/79۰۰ ۱۸۸ 

۸ 

نامه درخصوص بیتصو
به انجام مربوط اعتبارات نمودنیمستثن

از  یاسالم یانتخابات مجلس شورا
 یشمول قانون محاسبات عموم

 9۸0 77/77/79۰۰ رانیوزئتیه

0 
در  راتییتغ ریتأث زانیقانون م

 یهدر محدود یکشورماتیتقس
 یانتخابات یهاحوزه

 یمجلس شورا
 یاسالم

71/75/7915 999 

۰ 
واحده به قانون قانون الحاق ماده

 یاسالم یانتخابات مجلس شورا
 یمجلس شورا

 یاسالم
۱7/7۱/7915 ۱9۱ 

1 
 یکبخشنامه درخصوص اختصاص 

 یروهایبه تخلفات ن یدگیرس یشعبه برا
 انتخابات یاندر جر یو انتظام یامنظ

 9۸3 ۱۰/1/791۸ یهقضائقوهرئیس 

۸ 
 یشورا مجلس انتخابات قانون

 یاسالم
 یمجلس شورا

 یاسالم
1/3/791۸ 7۸3 

3 
 انتخابات قانون ییاجرا ینامهنییآ

 791۸مصوب  یاسالم یشورا مجلس
 993 ۱7/3/791۸ رانیوزئتیه

75 

قانون اصالح  «۱»ر بند یقانون تفس
از قانون انتخابات مجلس  یمواد

 مصوب یاسالم یشورا
79/75/791۸ 

 یشورا مجلس
 یاسالم

۱3/75/791۸ ۱99 

77 

 هایتبخشنامه درخصوص صالح
و  یهقضائعام قوه یفو وظا

در مقام  ییمقامات قضا
 در انتخابات العمومیمدع

 935 75/3/79۸۱ یهقضائقوه یسرئ
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یرد م
 ف

 صفحه بیخ تصویتار بیمرجع تصو عنوان

7۱ 
وطلبان دا یهیانتخاب یر حوزهییقانون تغ

 یاسالم یمجلس شورا یندگینما
 یمجلس شورا

 یاسالم
7۸/77/79۸۱ 99۸ 

79 
( قانون ۰) ماده یهیقانون استفسار

 یاسالم یانتخابات مجلس شورا
 یمجلس شورا

 یاسالم
70/۱/79۸9 ۱90 

7۸ 
ر ییقانون تغ ییاجرا ینامهنییآ

داوطلبان  یهیانتخاب یحوزه
 یاسالم یمجلس شورا یندگینما

 9۸۱ 7۸/۱/79۸۸ رانیوزئتیه

70 
( قانون ۱۸) ماده ریقانون تفس

 یاسالم یانتخابات مجلس شورا
 یو اصالحات بعد 791۸مصوب 

 یمجلس شورا
 یاسالم

۱/0/7935 ۱91 

 کشور یاسالم یبخش ششم: انتخابات شوراها

یرد
 ف

 صفحه بیخ تصویتار بیمرجع تصو عنوان

7 
 انتخابات و فیوظا الت،یتشک قانون از
 شهرداران انتخاب و کشور یاسالم یاهاشور

 یشورا مجلس
 یاسالم

7/9/7910 931 

۱ 
 یشوراها انتخابات ییاجرا ینامهنییآ

 شهر یاسالم
 ۸93 7۰/۸/79۸7 رانیوزئتیه

9 
 یشوراها انتخابات ییاجرا ینامهنییآ

 بخش و ستارو یاسالم
 ۸17 7۰/۸/79۸7 رانیوزئتیه

۸ 
 یاسالم یشوراهاات انتخاب ییاجرا یهنامنییآ

 هااستان یعال یشورا و استان ،شهرستان
 05۱ 95/۸/79۸7 رانیوزئتیه

0 

( قانون ۱۸) ماده یهیقانون استفسار
 یو انتخابات شوراها فیوظا الت،یتشک

کشور و انتخاب شهرداران  یاسالم
 آن یو اصالحات بعد 7910مصوب 

مجلس 
 یشورا
 یاسالم

۱0/75/79۸۸ ۸90 

 به انتخاباتو مقررات مربوط نیقوان ریهفتم: سا بخش

یرد
 ف

 صفحه بیخ تصویتار بیمرجع تصو عنوان

7 
قانون انتخابات مجلس  یحهیال

 یاساسقانون یینها یبررس
 رانیا یاسالم یجمهور

 انقالب یشورا
 یاسالم یجمهور
 رانیا

1/۸/790۸ 091 



 

 
ت

ابا
تخ

ت ان
ررا

مق
 و 

ن
اني

قو
ه 

وع
جم

م
 

 

یرد ن
 ف

 صفحه بیخ تصویتار بیمرجع تصو عنوان

 070 ۱۱/7۱/79۰۸ یاسالم یمجلس شورا از قانون مطبوعات ۱

9 
و  فیحدود وظا نییقانون تعاز 

 یهاتیو مسئول اراتیاخت
 رانیا یاسالم یجمهوراستیر

 یمجلس شورا
 یاسالم

۱۱/۸/79۰0 071 

۸ 

 فیبخشنامه درخصوص تکل
و  ییاجرا یهادستگاه یهیکل

به  یانقالب اسالم ینهادها
 نگهبان یبا شورا یجد یهمکار

اول معاون
 جمهورسیرئ

۸/۰/79۰3 001 

 073 ۰/0/7915 یاسالم یمجلس شورا واحده به قانون انتخاباتق مادهقانون الحا 0

۰ 
در  داهایتعداد کاند تیقانون تثب

 انتخابات
 صیمجمع تشخ

 مصلحت نظام
9/77/7915 0۱۸ 

1 
واحده قانون الحاق ماده ریقانون تفس

 یبه قانون انتخابات مجلس شورا
 ۰/0/7915مصوب  یاسالم

 یمجلس شورا
 یاسالم

7۸/7۱/7915 0۱7 

۸ 
 یداخل ینامهنییاز قانون آ

 یاسالم یمجلس شورا
 یمجلس شورا

 یاسالم
7۸/1/791۸ 0۱1 

3 
به  قیدق یدگیقانون لزوم رس

 شدهتیصالحردّ نیداوطلب اتیشکا
 در انتخابات مختلف

 صیمجمع تشخ
 مصلحت نظام

۱۱/۸/791۸ 0۱0 

 007 ۱۱/۸/7913 نگهبان یشورا نگهبان یشورا یداخل ینامهنییاز آ 75

77 
 یاشعبه نییبخشنامه درخصوص تع

 یبه جرائم انتخابات یدگیرس یبرا
 00۸ 0/7۱/79۸5 هیقضائقوه سیرئ

7۱ 

 یبخشنامه درخصوص همکار
 یهایکل، دادگستر یدادستان

استان و شهرستان و مرکز 
 یحفاظت و اطالعات با شورا

 نگهبان در نظارت بر انتخابات

 003 ۰/1/79۸7 هیقضائقوه سیرئ

79 

 یبخشنامه درخصوص همکار
کل  یبا دادستان ییمراجع قضا

کشور درخصوص استعالم سوابق 
مجلس، خبرگان  یداهایکاند

 یجمهوراستیو ر یرهبر

 0۰5 73/7/79۸۱ هیقضائقوه سیرئ
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یرد س
 ف

 صفحه بیخ تصویتار بیمرجع تصو عنوان

7۸ 
 یروهایاز قانون مجازات جرائم ن

 مسلح
 یمجلس شورا

 یاسالم
3/75/79۸۱ 0۱3 

70 

 ییاجرا یهادستگاه ییهبخشنامه به کل
 یازدرخصوص منظورکردن امت

کارمندان خدمتگزار در  یبرا یقیتشو
 انتخابات یبرگزار یهعرص

معاون اول 
 جمهوررئیس

3/7۱/79۸0 0۰7 

7۰ 
پرداخت  یهنحو ینامهیینآ

 و ناظران انتخابات یانمجر یهالزحمحق
 00۱ ۱۸/۰/79۸1 رانیوزئتیه

71 

نامه درخصوص برگزاری تصویب
مجلس شورای  یبات دهمین دورهانتخا

مجلس  یاسالمی و پنجمین دوره
 مکانیزهصورت تمامخبرگان رهبری به

 0۰۱ 75/9/793۸ وزیرانهیئت

7۸ 

 ینبخشنامه درخصوص دهم
 یانتخابات مجلس شورا یهدور

 یهدور ینو پنجم یاسالم
 یانتخابات مجلس خبرگان رهبر

 0۰9 77/۰/793۸ هیقضائقوه سیرئ

 095 ۱5/۱/7930 یاسالم یمجلس شورا یاسیانون جرم سق از 73

۱5 
فعالیت احزاب و  یاز قانون نحوه
 های سیاسیگروه

مجمع تشخیص 
 مصلحت نظام

۸/۸/7930 09۱ 

۱7 
ستاد  یلبخشنامه درخصوص تشک

 یبه جرائم انتخابات یدگیو رس یشگیریپ
 0۰0 7۸/7۱/7930 یهقضائقوه یسرئ

۱۱ 
( 79اده )اجرایی م ینامهاز آیین

فعالیت احزاب و  یقانون نحوه
 های سیاسیگروه

 000 ۱9/۱/7931 وزیرانیئته

 یعدالت ادار وانید یعمومئتیه یآرابخش هشتم: انتخابات در 

یرد
 ف

 صفحه خ صدوریتار عنوان

7 

 9/7/7917مورخ  ۸۸/7/73۰شماره یهاابطال بخشنامه
کشور وزارت 9/7/7917مورخ  ۸۸/7/73۸و شماره

نظارت بر  یهائتیه یهاتیوص حدود مسئولدرخص
 انتخابات یحسن اجرا

3/7/7917 017 
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یرد ع
 ف

 صفحه خ صدوریتار عنوان

۱ 

 7/7/7917مورخ  ۸۸/7/0هشمار یهابطال بخشنام
اعمال حق نظارت  یدرخصوص نف رکشوریزو

قانون انتخابات و  یبر حسن اجرا هیقضائقوه
 خصوص نیالزم در ا یهایبازرس

7۸/7/7917 01۰ 

9 
 73/7/7917مورخ  ۸۸/۱915هارشم یهابطال بخشنام

 یهاکشور درخصوص تعداد ناظران حوزهوزارت
 انتخابات یفرع

70/۱/7917 01۸ 

۸ 

 7911سال مورخ  یهادرخواست ابطال بخشنامه
ستادانتخابات  سیو رئ یاجتماعیاسیمعاون س

 کردنیتلق دشدهییکشور درخصوص تأوزارت
 لیدل نشدندر صورت ارائه شدهتیصالحداوطلبان ردّ

 اینظارت ئتیه یها از سوآن تیو مدرک ردّ صالح
 نظارتئتیادله و مدارک ه نبودنکنندهقانع

7/7۱/7911 0۸۱ 

0 
 ۸۸/۸/70959هشمار یهدرخواست ابطال بخشنام

 کشورستادانتخابات وزرات 7۱/7۱/791۸مورخ 
۱۱/7۱/791۸ 0۸۸ 

۰ 

مورخ  77/7/957۰۸هشمار یهاابطال بخشنامه
 3/۱/79۸۱مورخ  77/7/777۸0شمارهو  ۱3/۱/79۸۱

 تحتاستعفا از مشاغل  خیکشور درخصوص تارزارتو
 یاسالم یدر مجلس شورا یندگیطلبان نماداو یتصد

3/۰/79۸۱ 0۸1 

1 
استانداران  یهاکشور و بخشنامهزارتو یهیابطال اطالع

کردن اعالم یرقانونیدرخصوص غ 79۸۱مورخ سال 
 نگهبان  یصوب شورامنتخب و من یدفاتر نظارت

۱9/۰/79۸۱ 035 

۸ 

ماده « ۸»(، تبصره ۱0ماده ) (،۱5ماده ) یابطال تبصره
 ییاجرا ینامهنییاصالح آ( »9۰ماده )« 9»بند  ( و۱1)

« 791۸مصوب  یاسالم یقانون انتخابات مجلس شورا
 رانیوزئتیه 7۸/3/79۸۱مصوب 

7/75/79۸۱ 033 

3 
مورخ  یه( مصوب۱ماده )« ۱3»و « 71» یابطال بندها

 یادار یعال یشورا ۱۸/1/7911
7۰/1/79۸0 ۰5۸ 

75 
مورخ  1۰5/۸3593هشمار یهابطال بخشنام

 یشرق جانیوپرورش آذرباسازمان آموزش ۱۱/7۱/79۸۸
۱۸/۸/79۸۰ ۰5۸ 
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یرد ف
 ف

 صفحه خ صدوریتار عنوان

77 
 تیدرخصوص پرداخت حق مأموره یرووحدت یرأ

 انتخابات یبرگزاردر  کنندهیبه کارکنان همکار
۱0/3/79۸۰ ۰77 

7۱ 

 ۱۱/7۱/79۸۰مورخ  05/1۰5شماره یابطال بخشنامه
نشدن وپرورش درخصوص انجاموزارت آموزش

از محل منابع مصوب  یپرداخت گونهچیه
 انیفرهنگ یالزحمهحق یوپرورش براآموزش

 انتخابات یدر برگزار کنندهیهمکار

79/0/79۸1 ۰7۸ 

79 
مرجع صالح و  نییتعه درخصوص یرووحدت یرأ

و  ییعوامل اجرا یهالزحمپرداخت حق یهنحو
 انتخابات یدر برگزار ینظارت

۱1/۸/793۱ ۰7۰ 

7۸ 
 ۱9/75/7939مورخ  795357 هشمار یهابطال بخشنام

 ییاجرا رانیمد یدرخصوص مهلت استعفا رکشوریوز
 یاسالم یدر انتخابات مجلس شورا یجهت نامزد

۸/۸/793۸ ۰۱9 
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 شگفتاریپ
 

شود که یاطالق م ییهاندیفرا یبه مجموعه« انتخابات»نهاد  ،یکل یفیدر تعر
ده یبرگز یامور عموم یو اداره یتیحاکم یندگان مردم در نهادهایبراساس آن، نما

است که  یبر ضوابطن و مقررات انتخابات مشتملین اساس، قوانیشوند. بر ایم
و  ییاجرا یادهاف مردم و نهیم کرده و حقوق و تکالیمزبور را تنظ یهاندیفرا

 کند.یگر مشخص میکدیها و در ارتباط با ندیفران یانتخابات را در ا ینظارت
ن ابزار، امروزه از یتوان گفت ایازآنجاست که م« انتخابات»ت یاهم

خودشان  ین سرنوشت جامعهییمشارکت ملت در تع یهان راهیتریاساس
 یانتخابات، نامزدها اندرکارانح دستیصح یرو، آگاهنیشود. ازایمحسوب م

ن امر و ی، از ضوابط و احکام حاکم بر ایعنوان صاحبان رأو مردم، به یانتخابات
 شود.یقلمداد م ین قواعد ضروریها به اآن یدسترس

ر و یز با توجه به نقش خطین هدف و نینگهبان با هم یشورا یپژوهشکده
احکام و  یهی، کلنگهبان در امر نظارت بر انتخابات ینهاد شورا یبرجسته
 کرده است یآورحاضر جمع یبه انتخابات را در مجموعهمربوط یقانون ضوابط

 شده است ین مجموعه سعیباشد؛ لذا در ا یافتنیدست ینحو مناسبن مهم بهیا تا
درخصوص  یگذارو مقررات یگذارقانون ندیفراق به یدق یبا نگاهکه 

 جامع به مخاطبان ارائه شود.مل و صورت کاانتخابات، احکام مذکور به
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نه از یبه یدارد که توجه به آن در استفاده ییهایژگیحاضر و یمجموعه ۱
 است: ین مجموعه ضروریا

ن مصوب با یقوان یشده است متن همه ین، سعیبه قوانمربوط یهادر فصل .۱
 یرسمن متن روزنامهیو همچن یاسالم یمجلس شورا یمصوبه یمتن اصل
 یافکق داده شود تا متن موجود از اتقان یران تطبیا یاسالم یجمهور

 یمنتشرشده یهاکه در مجموعه ییهایها و کاستبرخوردار بوده و نقص
ن یب یکه تعارضاتیحد امکان رفع شود؛ لذا در مواردوجود دارد، تا  یکنون

وجود داشت، متن مصوب  یرسممجلس با روزنامه یمصوبه یمتن اصل
مذکور در پانوشت تذکر  ین دو نسخهیرفته و تفاوت بمجلس مالک قرار گ

 یرسمکه در روزنامه یاز اغالط نوشتار یاریداده شده است. البته از ذکر بس
 شده است. یوجود داشته، خوددار

 یرسمز، مصوبات با متن موجود در روزنامهیبه مقررات نمربوط یهادر فصل .۲
منتشرشده  یهاکه در مجموعه یراداتیشده است ا یمطابقت داده شده و سع

 وجود دارد، تا حد امکان رفع شود.
که الزم است  یو توجهات یحینکات توض یحاضر همه یدر مجموعه .۳

صورت توأمان مدّنظر داشته باشد، در احکام، به ین مطالعهیمخاطب در ح
 ان شده است.یپانوشت ب

که در متن یم، در صورتن و مقررات الزیقوان ل در مراجعه بهیمنظور تسهبه .۴
ق یارجاع شده باشد، مخاطب از طر یگرید ین و مقررات به مادهیقوان

 شده است. ییتاب راهنماکپانوشت به محل درج حکم مدّنظر در 
 یتاب داراکن یور در اکن و مقررات مذیاز قوان یاریه بسکنیبا توجه به ا .۵

صورت ن و مقررات بهینقوا ییمتن نها اند،بوده یاصالحات و الحاقات بعد
م ین مجموعه تنظیدر ا یشده و با اعمال اصالحات و الحاقات بعدحیتنق

قانون نداشته  ییافتن متن نهای یبه جستجو برا یازیشده است، تا خواننده ن
ما  یگذارح در نظام قانونینکه اصول تنقیحال، با توجه به انیعباشد. در

احکام  رسیده کهنظر که بهیردشود، در موایت نمیح رعایصورت صحبه
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کن مرجع یول منجر شده یحکم یا نسخ ضمنیبه اصالح  یقانون مؤخَّر 9
ق پانوشت به ی، از طرا اصالح نکردهیصالح صراحتاً حکم مدّنظر را نسخ 

 ن امر توجه داده شده است.یا
ن و مقررات یقوان ین مجموعه، ذکر همهیشاخص ا یهایژگیگر ویاز د .۶

ن یواحد است که به مخاطب ا یادر مجموعه یپرسهمهانتخابات و 
صورت به انتخابات را بهمربوط یاحکام قانون یدهد تا همهیفرصت را م

پژوهشگران و  یحال برانیرد و درعیزمان درنظر بگکجا و همی
سهولت کند که بتوانند بهین امکان را فراهم میز این حوزه نیگذاران اقانون

ن یق دهند. همچنیمختلف را تطب یهاناظر انتخاباتن متیاحکام قوان
 ، لزوم دریگذارقانون یها در نظم کنونانتخابات یزمان برخهم یبرگزار

 کند.یم یرا ضرور ین و مقررات انتخاباتیقوان یگرفتن توأمان برخ نظر

 شده است: یدهن مجموعه در هشت بخش سازمانیا
 یشورا یو مشورت یریرات تفسنظ ،یاساسانتخابات در قانون بخش اول،

انتخابات  بخش سوم،؛ یپرسهمه بخش دوم،؛ های کلی نظامو سیاست نگهبان

بخش ؛ یجمهوراستیانتخابات ر بخش چهارم،؛ یمجلس خبرگان رهبر
 یانتخابات شوراها، مبخش شش؛ یاسالم یانتخابات مجلس شورا پنجم،

بخش به انتخابات؛ وطن و مقررات مربیر قوانیسا بخش هفتم،کشور؛  یاسالم
 .یوان عدالت ادارید یعمومئتیه یانتخابات در آرا هشتم،

بر دو فصل مجزاست که در فصل دوم تا هفتم، هرکدام مشتمل یهابخش
ان یب بین و در فصل دوم، مقررات مربوط درج شده است. ترتینخست، قوان

ن یکاربرد ا ت ویاهم یمبناها برها و فصلک از بخشین و مقررات در هریقوان
شده  یب مالک نبوده است، هرچند سعیتصو یخین بوده و لذا تقدم تاریقوان

ز یار نین معین مالک وجود داشته است، ایا یکه امکان مالحظهیدر موارد
 یخیاز تقدم و تأخر تار یکل یینما یمنظور ارائهحال، بهنیت شود. درعیرعا
ه شده و یز تهین و مقررات نیوانق یخیتارـین و مقررات، فهرست موضوعیقوان

 در مجموعه درج شده است.
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 یشورا: »یاساس( قانون33بق اصل )مطااگرچه ه کاست ن نکته الزم یار کذ ۸
لس ، مجیجمهوراستی، ریتخابات مجلس خبرگان رهبرنگهبان نظارت بر ان

 و «عهده داردرا بر یپرسو همه یعموم یو مراجعه به آرا یاسالم یشورا
 یفهیشهر و روستا وظ یاسالم یبان در رابطه با انتخابات شوراهانگه یشورا
ن انتخابات را ینظارت بر ا یگرینهاد دز یبرعهده نداشته و در عمل ن ینظارت

اظر ضوابط ن یتاب بر مجموعهکن یا یز موضوعکه تمرکازآنجا ،دهدیانجام م
ن یبه امربوط ن و مقرراتیتاب، قوانکودن باملکبه جهت ، بوده« انتخابات»بر 

 شده است. ین مجموعه گردآوریز در ایانتخابات ن
ن مجموعه ینظرات خود درخصوص ا یبا ارائه ید است مخاطبان گرامیام
رسالت خود  ینگهبان در راستا یشورا یکه پژوهشکده ییهار مجموعهیو سا

 ند.یفرما یاریف خود یکند، ما را در عمل به وظایمنتشر م
 

 النکه التیق و علیو من اهلل التوف
 نگهبان یده شوراکپژوهش

 ۶۹۳۱ پاییز
  


